




Pred niekoľkými rokmi sa Fuente rozhodlo vytvoriť 
najlepší šampón na svete.

Všetky ingrediencie, používané v bežných šampónoch 
sme zmietli zo stola a začali sme od znova. Nielen  
že každá zložka vo Fuente je unikátna, ale navyše sme  
k nim pridali vysoko špeciálne zložky, ktoré vynikajú 
svojim výnimočným efektom.

Prach vesmírneho meteoritu
Truffle od Fuente je samostatne mysliaci šampón na báze 
meteorického prachu obsiahnutého v zložení. Tento  
prášok slúži ako nosič pre všetky minerálne látky,  
ktoré chýbajú každému či už vo väčšej alebo menšej  
miere. Okrem toho zaisťuje, že tieto základné minerály 
už vo vlasoch zostanú.

Šupka bielej hľuzovky
Vitamíny na vnútornej strane šupky zabezpečia správnu 
rovnováhu vo vlasoch. 

Čistý diamantový prach 
Tento prach dodáva vlasom žiarivý prírodný lesk,  
charakteristický  pre  diamant. 





Truffle od Fuente obnovuje vlasy poškodené nesprávnou 
stravou, horúcimi fénmi, žehličkami a kulmami, kefami 
a vonkajšími vplyvmi, ako je CO2, UV žiarenie, chlórová 
voda v bazénoch, atď., do optimálneho  stavu.

Aby zložky vzájomne spolupracovali správnym spôso-
bom, Fuente muselo začať používať jedinečný výrobný  
proces. Univerzita v Louvaine (Belgicko) vyvinula  
proces s magnetickým poľom, ktorý umožňuje uspo-
riadať zložité molekulárne kombinácie a vytvoril tak  
ich ideálnu spoluprácu : dokonalá rovnováha, umožňuje 
zvýšenie účinnosti výrobku o 25%!

Na základe toho môže byť  Truffle od Fuente právom  
označovaný  ako  najlepší  šampón  na  svete. 



Návod na použitie

V závislosti od dĺžky vašich vlasov naneste do dlaní  
jednu alebo viac dávok šampónu a roztierajte v ru-
kách po dobu asi 10 sekúnd. Potom aplikujte na mokré  
vlasy a vmasírujte. Spočiatku sa vám bude zdať  
šampón tuhší, ale po niekoľkých sekundách sa rozvinie,  
zjemní a začne peniť. Asi po 1 alebo 2 minútach ho  
môžete opláchnuť a aplikovať kondicionér. Ten  
aplikujte len na niekoľko sekúnd. Dlhšie pôsobenie sa 
odporúča iba ak máte veľmi suché vlasy. Aj v takom  
prípade by ale doba pôsobenia nemala presiahnuť  
1 až 2 minúty, následne môžete vlasy opláchnuť.

Teraz sa bude vďaka Truffle by Fuente vo vašich vlasoch 
nachádzať senzačný prach z meteoritu a Vaše vlasy budú 
v dokonalej, zdravej kondícii.

Fuente Vám praje šťastný vlasový deň.
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